
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 24.2. 2017 o 19.00 hod.

Prítomní: PaedDr. Zuzana Vaňková, Mária Jurišová, Ing. Magdaléna Danihelová,  Mgr. Filip 
Pudmarčík,  Mgr. Iveta Balejčíková,
Ospravedlnení: Iveta Koleková
Zapisovateľ:   Mgr. Filip Pudmarčík
Overujú: Ing. Magdaléna Danihelová,  Mária Jurišová
Program:

1) odpovede na dopyty občanov
2) kontrola plnenia uznesení
3) informácie starostu obce
4) prerokovanie východísk rozpočtu pre rok 2017
5) schválenie plánu kontrolnej činnosti
6) prerokovanie možnej kúpy pozemku pod chodníkom na rázcestí
7) rôzne
8) záver

Starosta  obce  predstavil  poslancom  program  rokovania,  vyzval  na  doplnenie  a 
pripomienky  k  programu.  Okrem  iného  určil  zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice.  Hl. 
konrolórka navrhla do programu zaradiť správu z kontrolnej činnosti. Starosta navrhol ďalší 
bod programu a to pod bod č. 7 zaradiť voľbu hl. kontrolóra. O takto doplnenom programe  
vyzval starosta na hlasovanie o schválení programu
Hlasovanie:  za -4   proti -0    zdržali sa-0

1. odpovede na dopyty občanov
Písomne nebol podaný žiaden podnet. Poslankyňa Jušišová sa dotazoval na spôsob 

zapínania  verejného osvetlenia.  Starosta  vysvetlil,  že  výpadky  v  svietení  sú  spôsobované 
počasím a  zrejme aj  stromami  prerastajúcimi  cez  vedenie.  K  náprave  bude  treba orezať 
stromy popri vedení a tiež urobiť úpravu jednotlivých fáz. 

2. Kontrola uznesení
Uznesenia prijaté na predchádzajúcich rokovaniach OZ za rok 2016 sú splnené.

3. informácie starostu obce
Starosta poslancom  podal informáciu o odozve na dotazníkový prieskum, ktorý obec robila 

medzi mladýni ľuďmi, či majú záujem o kúpu pozemkov v lokalite Hámra. Doposial reagoval okolo 10  
občanov. Aj na základe ich realcií obec zvolí ďalší postup. 

Starosta informoval, že podaný projekt na kúpu malotraktora na BSK by mal byť podporený z  
rozpočtu BSK.  Konečné rozhodnutie zatiaľ  nepadlo,  avšak máme informáciu,  že  odborná komisia  
odporučila našu žiadosť na financovanie.

Starosta  ďalej  informoval,  že  chce  podať  žiadosť  na  ministerstvo  dopravy  na  dotáciu  na 
podporu zmien a doplnkov územného plánu obce Píla. V tomto roku sa to už zjavne nestihne, no  
obec by sa rada uchádzala o túto dotáciu v ďalšom roku.

Čo  sa  týka  ZOO, momentálne celý  projekt  stojí  na  mŕtvom bode,  nakoľko  sa  nepodarilo  
vysporiadať všetkých vlastníkov pozemkov pod cestou.

Ďalej informoval o podpise zmluvy s novou nájomníčkou na pohostinstvo. Vzhľadom na nízku  
návštevnosť knižnioce sa upravujú jej otváracie hodniy na každý druhý utorok.



Starosta infomoval, že PPA vrátili obci žiadosť na rekonštrukciu OÚ bez toho, aby bola 
naša žiadosť vôbec otvorená. PPA zrušila celú výzvu na podávanie žiadostí. 

4. prerokovanie východísk rozpočtu pre rok 2017
Starosta predstavil poslancom predbežný návrh rozpočtu a vyzavl ich na diskusiu k 

prioritám,  ktoré  by  sa  mali  zaradiť  do  tohoročného  rozpočtu.  Disktovalo  sa  o  potrebe 
vyčlenenia peňazí na spoluúčasť na financovaní pracovníkov cez opatrenia úradu práce. 

V  návrhu  rozpočtu  je  vyčlenených  5000,-€  na  kúpu  podielu  v  Slkádke  odpadov 
Dubová, nakoľko sa pripravuje recyklačné centrum pri skládke. Do budúcna by to pre obec 
zanmenalo výrazné zníženie nákladov na nakladanie s odpadom v obci.

Na rekonštrukcie v osvetovej besede bude v návrhu na základe diskusie vyčlenených 
3000,-€. Tiež bolo vyčlenených v rozpočte 3000,-€ na realizáciu projektovej dokumentácie 
rekonštrukcie cesty na podhorskej ulici. 

Poslanec Pudmarčík navrhol príspevok 500,-€ na zabezpečenie kúrenia v kostole. Táto 
položka bude zaradená do návrhu rozpočtu.

Na dokončenie domu smútku potrebnému ku kolaudácii bude v rozpočte vyčlenených 
2000,-€  v  rámci  kapitálových  výdavkov.  Návrh  rozpočtu  bude  riadne  zverejnený  pred 
schvaľovaním v zmysle zákona. 

5. schválenie plánu kontrolnej činnosti
Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov s pripraveným návrhom plánu kontrolnej 

činnosti  na  1.  polrok  roku  2017.  Starosta  dal  hlasovať  o  uznesení  schvaľujúcom  tento 
predložený plán.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 1/2017 zo dňa 24.2. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Píle  v zmysle č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení  

schvaľuje 

 plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra 1. polrok  2017

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie:   prítomní poslanci s mandátom  4   ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-  

Uznesenie bolo schválené jednohlasne.

6. prerokovanie možnej kúpy pozemku pod chodníkom na rázcestí
Starosta  otvoril  diskusiu  k  možnosti odkúpenia  časti pozemku pod chodníkom pri 

začiatku chodníka na rázcestí. Aj nájomná zmluva na daný pozemok uvádza záväzok obce v 
budúcnosti daný pozemok vysporiadať. Starosta sa s majiteľom stretol a rokoval o možnej  
kúpe. Predstava súčasného majiuteľa je 4500,-€ za celý pozemok, čo vychádza 3,5€/m2.  

V rámci diskuie došlo k dohode, že ponúkaná cena na odkúpenie je vysoká a poslanci 
požiadali starostu obce, aby sa pokúsil rokovať s majiteľom a vyrokovať nižšiu cenu.

7. výberové konanie na hlavného kontrolóra obce
Starosta informoval, že do výberového konania na hl. kontorlóra obce obec obdržala 

len jednu ponuku od súčasnej kontrolórky Ivety Balejčíkovej. OZ sa oboznámilo s podanao 



žiadosťou  a  jej  povinnými  prílohami.  Vzhľadom  na  tú  skutočnosť,  že  bola  iba  jedniná 
prihláška,starosta predniesol uznesenie a dal o ňom hlasovať.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 2/2017 zo dňa 24.2. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Píle  v zmysle § 18 zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení a na 
základe vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra zo dňa 9.1.2017

 volí za hlavná kontrolórku obce p. Mgr. Ivetu Balejčíkovú   

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom  4   ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Nasledujúcim uznesením  OZ  schválilo  plán  kontrolnej  činnosti  a  tiež  možnosť  vykonávať 
funkciu hl. kontrolórky aj pre iné obce. 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 3/2017 zo dňa 24.2. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Píle  v zmysle č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení  

berie na vedomie 

 správu o kontrolnej činnosti za rok 2016

súhlasí

 s vykonávaním inej zárobkovej činnosti hl. kontrolórky

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie:   prítomní poslanci s mandátom  4   ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-  

8. rôzne
V bode rôze nepredniesol nikto z prítomných žiaden dotaz.

9. záver
Starosta poďakoval poslancom a hl. kontrolórke za účasť na zasadnutí OZ a ukončil 
rokovanie.

Zapísal:  Mgr. Filip Pudmarčík

Overili:
Mária Jurišová..........................................................….

Ing. Magdaléna Danihelová..........................................


